
Functie inhoud:
Fundashon Mariadal levert zorg- en dienstverlening 
aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, 
ambulante en thuissituatie. In de organisatie is sprake 
van een matrixstructuur, waarbij medewerkers aan 
meerdere personen rapporteren.  De medewerker 
service desk  ICT  werkt onder leiding van de 
teamleider ICT.  

De medewerker service desk ICT: 

• Installeert, beheert, test en onderhoudt systemen, 
netwerken, software en randapparatuur;
• Ziet toe op een juist gebruik van systemen en 
signaleert onregelmatigheden. Lokaliseert en verhelpt 
storingen; 
• Richt in en onderhoudt een adequate registratie 
van alle beheerde voorzieningen met handleidingen, 
installatie instructies en toebehoren.
• Geeft ondersteuning aan gebruikers met betrekking 
tot het gebruik van veel voorkomende 
kantoorapplicaties en -systemen;

• Informeert en fungeert als vraagbaak betreffende 
het gebruik van deze applicaties en systemen en is 
gebruikers behulpzaam bij het oplossen van 
problemen;
• Beantwoordt waar mogelijk zelf vragen, lost klachten 
en problemen op (1e lijn) of schakelt een specialist in 
(2e lijn);
• Stelt interne handleidingen op en onderhoudt deze, 
ten behoeve van het gebruik en onderhoud van 
systemen en applicaties;
• Doet verbetervoorstellen aan de leidinggevende met 
betrekking tot gesignaleerde knelpunten in het gebruik 
van applicaties, apparatuur en systemen. Kan 
deelnemen aan infrastructurele projecten. 
• Ordelijk en systematisch werken is nodig bij het 
mede beheren van systemen en netwerken

Functie-eisen
• 4- jarige MBO opleiding in de ICT-richting 
• Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie
• Wijzigingen op het vakgebied worden bijgehouden.
• Sociale vaardigheden als doorzettingsvermogen, 
tact, hulpvaardigheid en een dienstverlenende 
instelling 
• Vermogen om zelfstandig te werken met minimale 
begeleiding.
• Vermogen met stressvolle situaties in een kalme, 
hoffelijke en efficiënte wijze te beheren.
• Vermogen om in teamomgeving bestaande uit 
meerdere functionele groepen te werken.
• Sterke communicatieve vaardigheden in het 
Nederlands en Papiaments (schriftelijk en mondeling).
• Integer, betrouwbaar en representatief.

 

Wat wij bieden:
De functie van Medewerker Service desk  ICT is 
ingedeeld in Functie groep 40 minimaal $ 2,181,= en 
max $ 2,950,= bruto per maand conform de geldende 
salarisschaal van Fundashon Mariadal. 

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan 
kunt u de websites bezoeken: 

www.fundashonmariadal.com 
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. 

Wilt u meer informatie over de functie dan kunt u 
tijdens kantooruren contact opnemen met 
Dhr. Igemar Djojopawiro via telefoonnummer 
+599 715-8907.  

Sollicitanten
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij 
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van 
diploma’s en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal, 
t.a.v. Adeline Montero, personeelsadviseur, Kaya Soeur 
Bartola 2, Postbus 359, Bonaire of via e-mail adres: 
amontero@fundashonmariadal.org. 

Sluitingsdatum 13 januari 2017. 

De zorginstelling Fundashon Mariadal is op korte termijn op 
zoek naar een:

Medewerker Service desk  ICT  (m/v) 


